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COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

DICAS PARA EXPLORAÇÃO DO TEMA

Neste documento, apresentam-se alguns recursos informativos sobre o tema “Combate ao
insucesso escolar”, em debate na edição do ensino básico do Parlamento dos Jovens 2014-2015.
Estes recursos constituem pistas para professores e alunos explorarem o tema em conjunto e
poderão ser um complemento para uma eventual pesquisa mais aprofundada que venham a
desenvolver.
Bom trabalho!
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